wniosek o wydanie prywatnej dodatkowej karty kredytowej diners club/
umowa o prywatną dodatkową kartę kredytową diners club
Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej we Wniosku/Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Kredytowych Kart Prywatnych Diners Club dołączonym do tego Wniosku/Umowy (dalej
Regulamin). W sprawach nieuregulowanych Umową a dotyczących: 1) warunków wydania karty, 2) używania karty, 3) odstąpienia od Umowy i jej rozwiązania, 5) rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty,
6) opłat, prowizji i oprocentowania, 7) odpowiedzialności, 8) reklamacji, 9) przechowywania karty i PIN-u, 10) niewłaściwego użycia karty, 11) obowiązywania umowy i zmiany umowy, 12) korespondencji, 13) wymiany
informacji w tym danych osobowych i ich ochrony, 14) ubezpieczeń, 15) rozpatrywania sporów oraz wskazania organów nadzoru stosuje się postanowienia Regulaminu. W sprawach dotyczących opłat, prowizji,
wysokości oprocentowania, kursów walut stosuje się: Tabelę Opłat i Prowizji dla Kart Prywatnych wydawanych przez Diners Club, Tabelę Oprocentowania oraz Tabelę kursów walut Diners Club. W sprawach dotyczących
zakresu i zasad dotyczących ubezpieczenia Posiadaczy kart stosuje się warunki ubezpieczeń ustalone przez ubezpieczyciela i załączone do niniejszej Umowy. Prosimy o przesłanie do Diners Club (dalej DC)
wypełnionego i opatrzonego podpisem formularza niniejszego Wniosku/Umowy. Po podpisaniu przez DC Umowa wraz z załącznikami oraz OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) zostaną przesłane do Posiadacza
i Użytkownika na podany niżej adres e-mail, chyba że złożą oni wyraźny sprzeciw w tym zakresie.

Proszę o wydanie Karty Dodatkowej dla:

Małżonek(a)

Syn

Córka

Inna osoba

Dane Wnioskodawcy o Kartę Dodatkową (Użytkownika)

Imię (Imiona)
Nazwisko
Data urodzenia

PESEL

Numer dokumentu tożsamości

Hasło/Nazwisko panieńskie matki

Adres zamieszkania (ulica, numer domu/mieszkania)
Kraj/Miasto

Kod pocztowy

Adres korespondencyjny (ulica, numer domu/mieszkania), ew. nazwa firmy i adres - należy wypełnić jeżeli jest inny niż zamieszkania
Kraj/Miasto

Kod pocztowy

Telefon

Telefon komórkowy

E-mail
Imię i nazwisko do wytłoczenia na Karcie (maks. 23 znaki wraz ze spacjami)

Imię (Imiona)

Nazwisko

PESEL

Numer dokumentu tożsamości

Hasło/Nazwisko panieńskie matki

Telefon

Telefon komórkowy

E-mail

X X X X X X

Deklaracja

Numer Karty Głównej Diners Club

Jako Posiadacz zgodnie z pkt. 12.1 Regulaminu Kredytowych Kart Prywatnych Diners Club wyrażam chęć otrzymywania Wyciągów w wersji papierowej i tym samym wyrażam zgodę na obciążanie mnie kwotą
5 zł zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji dla Kart Prywatnych wydawanych przez Diners Club.*
1. J a, niżej podpisany(a) oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami na jakich zostanie wydana Karta, zawartymi w Formularzu Informacyjnym, Tabeli Opłat i Prowizji dla Kart Prywatnych wydanych przez
Diners Club, Regulaminie Kredytowych Kart Prywatnych Diners Club oraz Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu przez Diners Club danych osobowych, dołączonymi do niniejszego Wniosku/Umowy oraz
dostępnymi na stronie internetowej dinersclub.pl w zakładce „Do Pobrania” oraz ”Dane osobowe”. Przyjmuję do wiadomości i będę stosował(a) się do ich treści , uznaję ich wiążący charakter oraz wnoszę
o wydanie Karty.
2. O
 świadczam także, że podane przeze mnie w niniejszym Wniosku/Umowie dane są prawdziwe i kompletne, wyrażam zgodę na weryfikację przez DC danych zawartych w dokumentach niezbędnych do wydania
Karty oraz przyjmuję do wiadomości, że DC może odrzucić Wniosek bez podania przyczyn.
/ nie wyrażam zgody
na otrzymywanie od DC drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie we Wniosku/ Umowie adres email informacji handlowych, dotyczących
3. J ako Użytkownik wyrażam zgodę
produktów i usług oferowanych przez DC w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (tj Dz. U z 2013 roku nr 1422 z późn. zm.).
/ nie wyrażam zgody
na otrzymywanie na wskazany przeze mnie numer telefonu informacji handlowych od DC za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym
4. Jako Użytkownik wyrażam zgodę
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych czy automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 nr 243 z późn. zm.).
/ nie wyrażam zgody
na otrzymywanie od DC drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie we Wniosku/ Umowie adres email informacji handlowych w celach
5. Jako Użytkownik wyrażam zgodę
marketingowych podmiotów współpracujących z DC przez czas i w zakresie współpracy z DC w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (t.j Dz. U z 2013 roku nr 1422
z późn. zm.)
/ nie wyrażam zgody
na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych we wniosku o kartę płatniczą Diners Club w postaci imienia i nazwiska/ /numeru telefonu
6. Jako Użytkownik wyrażam zgodę
przez podmioty współpracujące z DC w celach marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmioty, wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 prawo telekomunikacyjne (Dz. U z 2014 nr 243 z późn. zm.) przez czas i w zakresie współpracy z DC.
7. a) J ako Posiadacz, jako Użytkownik (dotyczy Użytkownika będącego Małżonkiem)*** na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, upoważniam Diners Club do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka
Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK)
i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych
(dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
b) N
 a podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.) upoważniam DC do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie
przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60
dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu. Jednocześnie upoważniam DC do
pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
8. J ako Posiadacz, jako Użytkownik (dotyczy Użytkownika będącego Małżonkiem) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych (t.j. Dz.U. z 2014 r., 1015 z późn. zm.), upoważniam DC do wystąpienia do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Danuty Siedzikówny 12, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.
9. Podanie danych jest niezbędne do realizacji Umowy.
10. S
 zczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez DC oraz firm współpracujących z DC, w tym BIG InfoMonitor S.A., BIK S.A., Związek Banków Polskich oraz firmy ubezpieczeniowe
są zawarte w klauzulach informacyjnych, dotyczących przetwarzania danych osobowych dołączonych do niniejszego Wniosku/Umowy oraz dostępnymi na stronie internetowej dinersclub.pl w zakładce ”Dane
osobowe”.
11. Oświadczam także, że jestem świadomy(a) faktu, iż z chwilą podpisania niniejszego Wniosku przez DC zawieram z DC Umowę o wydanie i używanie Karty.

Wypełnia Diners Club Polska Sp. z o.o.
Limit Kredytowy

Data

Podpis Posiadacza

Stopa oprocentowania zadłużenia
przeterminowanego na dzień
zawarcia Umowy**

Podpis Wnioskodawcy o Kartę Dodatkową
będący jednocześnie wzorem popisu

Podpisy uprawnionych osób

Miejsce i data

* Diners Club udostępnia Wyciągi poprzez e-Konto (usługa bezpłatna). Wymagana rejestracja.
** Warunki zmiany stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego są zawarte w Tabeli Opłat i Prowizji.
Diners Club Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000025953,
NIP: 527-17-28-928, REGON 012411231, kapitał zakładowy (wpłacony) 7 500 000 zł, zarejestrowana w Rejestrze Dostawców Usług Płatniczych Komisji Nadzoru
Finansowego pod numerem IP16/2013, www.dinersclub.pl, tel.:+48 22 826 07 66, fax:+48 22 826 07 68, e-mail: customer.services@dinersclub.pl

09_2017_v1

Dane Posiadacza
Karty Głównej

Wnioskowany Limit Kredytowy dla Karty Dodatkowej

